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 2 (005الفرائض )كتاب -خمتصر اخلرقي

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
إال عند النكاح  نقف لن هللا الكتاب وأراجعه قلت إن شاء وأتصفحاليوم وأنا أحسب  مسائل شتى،

 سنقف. ات الجامعة فعلى هذا فالسبت القادمعشر اختبار  السادسثم أبلغني الشيخ إبراهيم أن 
 طالب: .............

 هو؟ ما
 طالب: .............

وهللا األيام  ،القصيم الثالثاء آخر شيءفي عندنا دورة  اموجود لستوالجمعة  نعم،من أول أسبوع 
 سم. على كل حال. ،ستة دروسإلى أقل شيء خمسة دروس  نحتاجكم  اآلنبغتة وأنا محسب 

 بسم هللا الرحمن الرحيم.
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا 

 :-رحمه هللا تعالى-ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا أرحم الراحمين، قال المؤلف
باب مسائل شتى في الفرائض والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن 

 يث يبول الرجل فليس بمشكل.بال من ح
يعني األمر سهل يعني  ،عندنا فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل والمعنى ظاهر بدونها

 زيادة المعنى صحيح بها وبدونها.
ن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة وابن  ،وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجال وا 

 فألمه الثلث وما بقي.. ا وخال  المالعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خّلف أم  
 مالَعنة. أوالمالِعنة 

 طالب: .............
 اللعن من لفظها أو من لفظ الرجل؟  ،هي تالِعن

 طالب: الرجل.
 طالب: .............

 .٩النور:  ژ ی ىئ ىئ ژال، ما تقوله هي 
 طالب: .............

 .٩النور:  ژ ی ىئ ىئ ىئ ژفالذي يلعن نفسه الرجل وهي  ،مالِعنة ليستمالَعنة  تكون 
 طالب: .............

ن و نمحِص  للكن أيهما أولى باسم الفاعل وأيهما أولى باسم المفعول؟ أما في الرج ،هو مفاعلة
يعني األول في اللفظ اسم  ،واحد يحصن اآلخرحصان مشتر  بينهم كل والنساء محَصنات واإل
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

والرجل هو المفعول السيما أن الرجل هو الذي  ،االسم للرجل اسم الفاعل ،الفاعل واسم المفعول
 يبتدئ ولواله ما وجد لعان لوال قذفه لزوجته ما وجد لعان.

 المالَعنة ترثه أمه وعصبتها فإن.وابن 
 مجاَدلة؟ أوالسورة مجاِدلة 

 .............طالب: 
 شفت.

 طالب: .............
فهي مجاِدلة والموضوع كله   ١المجادلة:  ژ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژهي باألمرين لكن المرأة تجادل 

 مفاعلة. -عليه الصالة والسالم-مجاَدلة بينها وبين الرسول 
 ،والعبد ل يرث ول مال له فيورث عنه ،فألمه الثلث وما بقي فللخال فإن خلفهم من هو خال

ذا مات وخّلف  ،ا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحريةومن كان بعضه حر   وا 
ن كان أقر بأخت فلها خمس ما في  ،ابنين فأقر أحدهما بأخ فللمَقر له ثلث ما في يد المِقر وا 

ا إل ا ول كافٌر مسلم   يرث مسلم كافر  ول ،ئاا كان القتل أو خط  والقاتل ل يرث المقتول عمد   ،يده
ا فيأخذ ماله بالولء ا إل أن يرجع قبل أن يقسم الميراث والمرتد ل يرث أحد   ،أن يكون معَتق 

 ُقبل. وكذلك من أسلم على ميراث
 َقبل.

 أحسن هللا إليك.
 له فيء.ومتى ُقتل المرتد على ردته فما  ،ل أن يقسم قسم لهوكذلك من أسلم على ميراث َقب  

 فماُله.
 أحسن هللا إليك.

 عندنا مفرقة.
 ال، فماُله.

ذا غرِ   ق المتوارثان أو كانا تحت هدم.ومتى قتل المرتد على ردته فماُله فيء وا 
 أو ماتا.

 أحسن هللا إليك.
 ؟ماتا تحت

 أو ماتا تحت هدم.
 ا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.هدم فُجهل أولهما موت   أو ماتا تحت
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وصلى هللا وسلم وبار  على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه  ،الحمد هلل رب العالمين
 أجمعين، أما بعد:

يعني مسائل متفرقة في  "باب مسائل شتى في الفرائض" :-رحمه هللا تعالى -فيقول المؤلف
ذكر رجل  ،الخنثى من له آلة ذكر وآلة أنثى له "والخنثى المشكل" :-رحمه هللا -الفرائض قال
اإلشكال فيما  ،هذا هو الخنثى فإن ترجحت عالمات الذكورة أو األنوثة فليس بمشكل ،وفرج امرأة
ا وال كونه أنثى والميراث المذكور هنا ميراث الخنثى المشكل الذي لم يترجح كونه ذكر   ،إذا استويا

فوق  ،ألنه فوق المرأة ودون الرجل "ونصف ميراث أنثى والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر"
يرث نصف "على حد سواء  نواالحتماال ،ودون الرجل الحتمال األنوثة ،المرأة الحتمال الذكورة

 ،ثم تقسم التركة على أنه أنثى ،فتقسم التركة على أنه ذكر "ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى
يراثه على أنه ذكر ويزاد الربع باعتبار أنه أنثى فيعطى فيعطى ثالثة أرباع الميراث ثالثة أرباع م

بمعنى عمي أمره ولم يستطع تمييزه  ،نصف ميراث الذكر ونصف ميراث األنثى هذا إذا أشكل
ومعروف التفريق بين الذكر واألنثى بعالمات الذكورة وعالمات األنوثة  ؟هل هو ذكر أم أنثى

  فاللحية تدل على أنه رجل وتفل   ،الناس كلهموهي ظاهرة عالمات ظاهرة وواضحة يعرفها 
واآلن بدؤوا يثيرون أشياء وهو  ،دل على أنه أنثى والحاسم في ذل  والفاصل هو الفرجيالثديين 

أن الشعور شعور الشخص بأنه ذكر وميوله إلى الرجال ولو كانت آلته أنثى والعكس هكذا ال 
د أسئلة كثيرة عمن وترِ  ،آلة أنثى فهو أنثى ،رجلمادامت اآللة آلة رجل فهو  ،قيمة له في الشرع

وجاء سؤال من رجل وأن المرأة تشعر  ،جاء سؤال من امرأة ،شعر بهذا األمر من رجل أو امرأة
ومع ذل  أقدمت مع رفض والديها على  ،هي في الحقيقة مترجلة ليست برجل مترجلة ،بأنها رجل

وجلست ستة أشهر وسوت عمليات  ،الخارج الخروج من البلد خفية وبدون رضى الوالدين إلى
 هل يمكن أن يقول شخص له عقل فضال   ؟كثيرة لتتحول إلى رجل ثم جاءت تسأل ما حكم عملها

يعني  ،تطلب رجولة والعكس يعني هذه تطلب كماال ،يمكن العن دين أو علم أن هذا مباح؟! 
 جنسه على الجنس الثاني ل هللاعندها نوع عذر لكن اإلشكال في العكس حينما يكون رجل فض  

ل نفسه المرأة.  ليشعر بأنه أنثى ويروح يحو 
 لبببببببببببببببببببتوال عجبببببببببببببببببببب أن النسببببببببببببببببببباء ترج  

 
 ولكبببببببببببببببن تأنيبببببببببببببببث الرجبببببببببببببببال عجيبببببببببببببببب 

 مثل تماما، صورهم نساء ترا ،يسمونه ماذاوما أدري  اثالث ايسمى جنسما يعني يوجد اآلن  
واإلخوان  ا كالنساء،دي ومكاييج ومساحيق ولباس امرأة وتشوفه أبديستعملون هرمونات وتبرز الث  

أطلعونا على أشياء تجزم بأنها  ،في مراكز الهيئة مراكز الحسبة عندهم شيء ما يخطر على بال
وسببه إما كثرة مجالسة  ،الفطرةفهذا الشعور ال ش  أنه انتكاس في -نسأل هللا العافية-امرأة 
جة وتشتغل مع الرجال تصير خراجة وال   ،وكثرة الخروج والدخول ومعاملة الرجال ،الرجال
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 5 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

ال   ٣٢النساء:  ژ ڻ ں ژهللا جل وعال يقول  ،ومشاهدة بعض األفالم والقنوات ثم بعد ذل 
 ے ھھ ھ ھ    ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ژد أمنية تتمنوا مجر  

امرأة تمنت أن لو كانت رجل لتجاهد في سبيل  :وسبب نزول اآلية  ٣٢النساء:  ژ ۓڭ ۓ ے
من بلد إلى  ،امرأة تجلس ستة أشهر في الخارج من مستشفى إلى مستشفى ؟هللا فكيف بمثل هؤالء

ثم تأتي تبحث عن  ،وتقدم على عمليات وأمها كيف طيلة ستة األشهر ما نامت المسكينة ،بلد
الكالم؟! هل هو من العقوق؟! نسأل هللا العافية  ما هذا أوالحكم عملها وهل هذا من العقوق 

 ،حصل قضايا وفيات آلباء وأمهات لقضايا أخف من هذه ؟!وكيف تكفر عما حصل منها
لسوس لكن المجتمعات مدخولة ُدخلت وا ،تموت األم بسبب ابنتها أو ابنها ألقل من هذا !!وفيات

فال بد من وقفة جادة من أولي األمر من والة وعلماء ودعاة  ،ينخر في مجتمعات المسلمين
ر هذا مين للوقوف في وجه هذا الغزو تسأل هل هو عقوق؟! سبحان هللا! وكيف تكف ِ وخطباء ومعل ِ 

 العقوق بعدما فعلت ؟! نسأل هللا العافية.
 طالب: .............

ولذل  أطلقوا التحريم على تكرار  ؛يها إذا كانت تلفت وتفتن ولو كان رجاليجوز النظر إل الالفتنة 
 والنووي رحمه هللا يقول ولو لم يكن لشهوة مثل المرأة. ،النظر إلى األمرد من الغلمان

 طالب: .............
 ؟ماذاحد 

 طالب: .............
 حده؟ مالكن  نعم

 طالب: .............
 عزروه األصل أن يحال دونه ودون هذه األمور كيف سافرت؟ ،تعزير نعم

 طالب: .............
والخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق " :قال رحمه هللا

والعكس إن  ،تبين أمره أنه ذكر إذا بال من الذكر "البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل
ه قضية خنثى تا جاءذكر في كتب الفرائض أن قاضي  يُ  ،بال من الفرج فرج المرأة فهو أنثى

علينا مسألة ما  تقال عرض ؟فذهب إلى بيته وهو مهموم فقيل له ما الذي أهم  ،فأشكلت عليه
المال الجارية أتبع  :قالت ،ثهشخص له آلة رجل وآلة أنثى ما ندري كيف نور ِ  نفعل، ماذاندري 
هذه يذكرونها في كتب الفرائض والمسألة واضحة فإن بال فسبق البول من حيث يبول  ،المبال

ترد دري بعد لو نال ما ا  ن الحكم و نقول واضحة ألنا عندنا خبر م حننو  ،كلالرجل فليس بمش  
 "وحكمه في الميراث وغيره حكم الرجل"صرنا مثل القاضي  ئاما قرأنا عنها شيو أول مرة علينا 
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ن بال من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة" ألنه تبين أنه رجل وليس بمشكل حينئذ    وحينئذ   "وا 
نعم فله حكم امرأة يعني في الميراث وغيره جميع أحكام النساء ترتب  ،يكون ميراثه ميراث المرأة

ومن أسئلة المسألة المتعلقة في المرأة  ،وفي الصورة األولى جميع أحكام الرجال ترتب عليه ،عليه
ا والرجل كذل  الذي قبلها يسألون عن اإلرث وعن الحجاب وعن التزاوج وعن التي أشرنا إليها آنف  

وهذا من  ،وهذا أظهر صور التغيير لخلق هللا ،بت على هذا التعدي على خلق هللاكذا مسائل ُرت  
 .-نسأل هللا العافية -ه وتوجيهاتها لرأيألمره وانصياع   عمل الشيطان وامتثاال  
 طالب: .............

 ؟كيف
 طالب: .............

هو تغيير بال ش  لكن هنا  تغيير مصاحب ألذى إذا كان معه أذى  ،ال، هو من جهة ثانية
إذا كان يتأذى به إذا كان يقذره  ،ا أو معنى هذا مأذون بهإلزالة أذى بحيث يتأذى بتركه إما حس  

ذا كان ال يتأذى به وال يقذره  ،فيه إشكال والفتوى عليه ليسهذا  ،فيه ألم به،أو يتأذى الناس به  وا 
الناس به بحيث ينبزه الناس كل من رآه ما له نظير في الدنيا بسببه هذا من باب إزالة الضرر 

 "وابن المالَعنة ترثه أمه وعصبتها"
 طالب: .............

ذا اعتبرناه أنثى لم يحجب؟ ااعتبرناه ذكر حجبض يرث إذا كان لو مثل المبع    وا 
 طالب: .............

 ؟ هل يحجب األخال، هو يأخذ نصيبه والبقية يأخذون أنصباءهم لكن هل يحجب األخ مثال  
 الظاهر أن حكمه حكم المبعض. ؟أو ال يحجبه باعتباره أنثى اباعتباره ذكر 

 طالب: .............
 انعطيه نصف نفعل؟ ماذاقال عن األخ؟  ماذا ،ة أرباع على اعتبارينلكن اآلن نعطيه ثالث نعم

ض في هذا يرث ويورث نصف حجب؟ الذي يظهر أن حكمه حكم المبع   امحجوب نصيبه باعتباره
واالبن يحجب األخ البنت  ،وهذا يحجب بقدر ما فيه من ذكورة ،ويحجب بقدر ما فيه من حرية

 فيه شيء؟  ،ويمكن المغني أشار إليها ،األخما تحجب 
فألمه الثلث وما بقي  ا وخال  وابن المالَعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خّلف أم  " -رحمه هللا -قال

ألن فائدة المالَعنة سقوط الحد وانتفاء الولد يسقط  ؛ألن بالمالعنة خالص انتفى من أبيه "فللخال
فيكون حكمه حكم ولد الزنا الرتباطه  ،زوج وينتفي الولدالحد عن المرأة حد الزنا وحد القذف عن ال

وأما بالنسبة لألب للعاهر الحجر فال ينسب إليه وال يرثه  ،ابأمه وينسب إليها وترثه ألنها أمه يقين  
ن كانوا في األصل ذوي أرحاموعصبتها ألن عصبة أمه هم عصبته  وابن "لكن قال المؤلف  ،وا 

يعني عصبة  "فألمه الثلث وما بقي فللخال ا وخال  فإن خّلف أم  المالَعنة ترثه أمه وعصبته 
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 7 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري

فألمه "ل عصبة أمه بمنزلة عصبته هو هو أخ ألمه لكن كأنه أخ له بمعنى عصبة فتنز   ،كأنه أخ
ال  ،منهم من يقول عصبة األم ال يرثون إال باعتبارهم ذوي أرحام "الثلث وما بقي فللخال

 "والعبد ل يرث ول مال له فيورث عنه" -رحمه هللا -ثم قال ،ةيعتبرون ال يرثون باعتبارهم عصب
ن كان عند المالكية أنه يرث بالتملي  يمل  بالتملي  والجمهور على  ،العبد ال يمل  وال بالتملي  وا 

 .ومن الموانع التي ذكرناها في الدرس األول رق   ،ا لذل  ال يرث ألنه رقيقأنه ال يمل  وتبع  
 ميبببببببببببببببراثويمنبببببببببببببببع الشبببببببببببببببخص مبببببببببببببببن ال

 
 واحببببببببببببببببببببببدة مببببببببببببببببببببببن علببببببببببببببببببببببل ثببببببببببببببببببببببالث 

 رق وقتبببببببببببببببببببببببببل واخبببببببببببببببببببببببببتالف ديبببببببببببببببببببببببببن 
 

 فبببببببببببببببببافهم فلبببببببببببببببببيس الشببببببببببببببببب  كببببببببببببببببباليقين 
إذا كان ماله مال؟  يورث ،لذلكم ماله مال يورث ،وال مال له ألنه ال يمل  افال يرث باعتباره رقيق 

َرث ،وال مال له فيورث عنه  يعني وبعضه الثاني  "اومن كان بعضه حر  "وعلى هذا ال َيِرث وال ُيو 
 ،يرث بقدر ما فيه من الحرية "يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية"باقيه رقيق 

شكل عليه وقلنا أن الخنثى المُ  ،ويحجب بقدر ما فيه من الحرية ،ويورث بقدر ما فيه من الحرية
لو كان هنا   ،يتنز ل فشخص نصفه حر ونصفه رقيق مات أخوه الحر يرث نصف ميراث أخ

يبقى ثالثة  ،وللبنت النصف أربعة ،للزوجة الثمن واحد ،زوجة وبنت وأخ مبع ض نصف ونصف
نصف ثم تصحح يصير له واحد و  ا،له الثالثة لكن ال يرث إال نصف اض األصل لو كان حر للمبع  

 المسألة.
 طالب: .............

 يرد عليهم على البنت واألخ المبع ض. نعم ؟ين الباقيأ
 طالب: .............

 هو؟ ما
 طالب: .............

 على النصف الحر. ،يرد عليها يرد على البنت وعليه هو الالزوجة 
ذا خلّ "  "ابنين فأقر أحدهما بثالث بأخ ثالثخلف "وهذا تقدم في اإلقرار خلف اثنين  "ف ابنينوا 

والذي أقر يأخذ  ،قر يأخذ نصف المالي لم ذيوواحد قال لنا أخ أخوه فالن ال واحد قال ما لنا أحد
والذي أقر به واعترف  ،الذي لم يقر يأخذ النصف باعتبارهم اثنين ،ثلث المال باعتبار أنهم ثالثة
هو نصف الثلث نصيبه لو أقر الثاني يأخذه من  ذيوالسدس ال ،به يأخذ الثلث باعتبارهم ثالثة

ولو أقر  ،هو السدس نصف وثلث وسدس ذيالفللمَقر له ثلث ما في يد المِقر نصيب المِقر 
ن كان أقر بأخت فلها خمس ما في "ا الثاني ولو بعد حين يعطيه السدس فيكون المال أثالث   وا 

 ابن وابن وبنت من خمسة. ،واحدخمس ما في يده ابن وابن من اثنين لكل واحد  "يده
 طالب: .............
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 ؟كيف
 طالب: .............

 من خمسة.
 طالب: .............

 .تأتيال ما  ،ناثالثة واثنيكون من ستة  ،، غير المِقر نصيبه كامل النصفتأتيما 
 طالب: .............

 من عشرة؟ النصف خمسة؟ 
 طالب: .............

 وخمسة من كم؟  ،وأربعة ستة ،نااثن :يصير لها الخمس
 طالب: .............

والثاني أربعة  ،قر عن النصفي لم ذيالأن ينقص  ال نريدالمهم  ،ال، ينقص من إحدى عشر
 عندنا نصف وخمس وأربعة أخماس كم؟  ،مسأخماس وهي الخُ 

 طالب: .............
 .يخرج ال، الخمس تصحال ما 

ذا خلّ " ن أقر بأخت فلها خمس ما ف ابنين فأقر وا  أحدهما ألخ فللمَقر له ثلث ما في يد المِقر وا 
 قر يأخذ النصف نصف المال.ي لم ذيال ،ألن األصل أن لها نصف نصيبه "في يده

 طالب: .............
 خمس النصف. ،خمس ما في يده ،خمس التركة ليس

 طالب: تكون المسألة يا شيخ من عشرين.
 عشرة أربعة أخماسها. شرة والباقيمن عشرين ع

 ن.اطالب: اثن
 ثمانية

 ن وثمانية نعم.اطالب: اثن
 ن يعني من عشرين.اوالبنت لها اثن

 ،وفي الموانع رق وقتل ئ اا كان القتل أو خطوالقاتل ال يرث المقتول عمد    :-رحمه هللا-قال
يعني جميع  ،أو دية أو كفارة اا قصاصفالقاتل ال يرث وضابط القتل عند الجمهور ما أوجب َقود  

وقتل الخطأ يحجب  ،قتل شبه العمد يحجب ،أنواع القتل تحجب فقتل العمد يحجب وهذا إجماع
 المالكية يرون القتل الخطأ ما يحجب. ،يحجب العند الجمهور والمالكية يرونه 

 طالب: .............
 يرث. العندنا  ،يرث الخالص 
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 طالب: .............
 قيلت وقضية عشرة أوالد طلب أبوهم أن يذهب إلى مكة ألداء عمرة فرفض تسعة وهللا :يقول

إلى العمرة وحصل حادث ومات األب فهذا االبن ما يرث  ذهبواوواحد به بر وهو رجل صالح 
فالذي اتجهت إليه الفتوى  ،يرث اعمد ليسوعند مال  قتل خطأ  ،على المذهب وهو قول األكثر

ال عند الشافعية ا  رث السيما وأن المشوار لمصلحته و يلم يحصل منه تعد وال تفريط أنه  أنه إذا
 الإياه ومات  وسقاهبملعقة  ووضعهعالج من الطبيب ب جاء له ،صور يقول لو سقاه العالج

 يرث.
 طالب: .............

 حسم للمادة  المسألة ؟!يشهد عليه أنه ما تعمد ذيمات وال تدري ومن ال هألن ؛تدري  الأنت 
 الميراث لئال يتعجل فيتعدى على ال معروف أن األصل أن منع القاتل منا  ال أكثر وال أقل و 

وعلى كل حال  ،عاصب بعيد وليس له غيره يتجهو  ات غنيالسيما إذا كان المقتول المي ِ  المورِ ث،
ر المعروف الب   لكن يبقى أن هنا  عالمات مثل هذا ،أحد لع عليهيط  أن يمكن  الفي النوايا  ما

ببره لوالده وشفقته عليه وال أجاب إال هو ما بادر هو من أول األمر وقال أنا بروح ب  لما عرض 
األمر على إخوته كلهم رفضوا ثم في النهاية ُيحرم؟! الفتوى اآلن على أنه مربوطة بالتعدي 

 ى أو فر ط ما يرث ألنه قاتل وتلزمه الكفارة.والتفريط إذا تعد  
 ...........طالب: ..

 ال كان اآلباء يتعطلون.ا  كمة و وهللا هذا المتجه باعتبار النظر إلى الحِ 
 طالب: .............

 ين؟أ
 طالب: .............

ال ارتاح من الديون ا  و  ورث امديون إن حي أن يبحث عنهويمكن  اأن يكون فقير  لكن بعد شوف
لكن هذا الضابط ماشي  ،في القلوب ما يملكه أحد مايعني  ،ل ما ينتحرالمشاكل بدذه ومن ه

 يعني إذا لم يكن تعدي وال تفريط انتهى اإلشكال.
 طالب: .............

 تعدي.
 طالب: .............

 بكفرات ما توصل. يسافرذا تفريط هنظر في السيارة وصالحيتها للسفر ال
 طالب: .............

ا كان القتل أو خطأ ول والقاتل ل يرث المقتول عمدَ "هذا اإلشكال يعني المسألة الشارع حكيم 
 النص عليه في الصحيحين. ،وهذا في الصحيحين "اا ول كافر مسلم  يرث مسلم كافر  
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 طالب: .............
 .سيأتي

المسلم وال المسلم  ال يرث الكافر»والحديث الصحيح  "اا ول كافر مسلم  ول يرث مسلم كافر  "
المسألة  ،والخالف في توارث أهل الملل يهودي يرث نصراني أو نصراني يرث يهودي «الكافر

ا خبر آخر وجاء أيض   «ال يتوارث أهل ملتين شتى»خالفية بين أهل العلم وجاء فيه الخبر 
ا وأنه يرد لكن يبقىِ أن األنظمة اآلن السيم ،هذا منقول عن بعض الصحابة «الكفر ملة واحدة»

من الوافدين من هو مسلم ومن هو كافر ويموت العامل المسلم هنا وورثته كفار ودولته تطالب 
 على ما سيأتي. ابأمواله وكذا وقسمتها إليهم لكن سيأتي أن ما له فيء السيما إذا كان مرتد

 طالب: .............
لكن ما له وجه  ،أسلم قبل قسمة التركةا له في اإلسالم على ما سيأتي فيمن إذا أسلم يرث ترغيب  

الدين رأس  ،من المال وفاته رأس ماله ئاوثم ماذا إذا كسب شي ،الحديث نص صحيح صريح
لكن بعض العلماء تسامحوا فيما إذا أسلم قبل قسمة التركة  ،يضحي بكل الدنيا من أجلهالمال 
 ا له في اإلسالم.ترغيب  
هي النكاح فال  تيكان سبب اإلرث نسب أو مصاهرة ال يعني إذا "اإل أن يكون معَتق  "قال 
ن كان سبب اإلرث الوالء فيرثه ولو كان كافر   ،توارث  ألن أسباب ميراث الورثة ال يضر. ؛ا يرثهوا 

.......................... 
 

 ربببببببببببببببببببببببببه الوراثببببببببببببببببببببببببةكببببببببببببببببببببببببل يفيببببببببببببببببببببببببد  
 وهبببببببببببببببببببببببببي نكببببببببببببببببببببببببباح ووالء ونسبببببببببببببببببببببببببب 

 
 .................... 

ا ول كافر مسلم  "يرث المسلم الكافر بالوالء  ، لكنأهل ملتين ال توارث بينوالوالء، النكاح والنسب  
إل أن يرجع "ا المرتد ال يرث أحد   "اا فيأخذ ماله بالولء والمرتد ل يرث أحد  إل أن يكون معَتق  

ل دينه فاقتلوه»ال يرث ألن حكمه أعظم من مسألة إرث  "يقسم الميراثقبل أن  إال أن  «من بد 
وكذلك كل من أسلم "ا له في التوبة والرجوع إلى اإلسالم يرجع قبل أن يقسم الميراث يعني ترغيب  

يجعل في ا له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء مثله يورث ترغيب   "على ميراث قبل أن ُيقَسم
 بيت مال المسلمين.

 طالب: .............
 ؟ كيف

 طالب: .............
 اآلن لو أسلم بعد موت أبيه قبل قسمة التركة ُيقسم له.

 طالب: .............
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أبوه كافر أبو  ألنه لو أنه مثال   ؛الترغيب إلى اإلسالم أهم من كل شيء ،ينظر إلى شيء اليرث 
ورغب في اإلسالم من أجل اإلرث نقول ال تسلم؟! ال، يرغ ب في اإلسالم ال  مسلم وهو كافر مثال  

ذا غرِ "بد أن يرغب في اإلسالم   ماذا "ق المتوارثانمتى قتل المرتد على ردته فماله فيء وا 
ذا غرق؟  عند ؟ وا 

 طالب: نعم.
ذا غرق المتوارثان، من معه نسخة ثالثة؟ الطبعة القديمة مع ؟  وا 

 ...طالب: ..........
 نسخة مخالفة وأظنها القديمة. هنا أنا أذكر أن  ،غرق المتوارثان هذا الصحيح

 طالب: .............
 هي؟ ما

 طالب: .............
 غلط هذا مسألة في ميراث الغرقى والهدمى.

ذا غرق المتوارثان" ابن مع أبيه وركبوا سيارة والسائق غيرهم انقلبت السيارة وماتوا إن عرف  "وا 
هذا إذا عرف موت أحدهما ومن الزمه  ،المتأخر يرث المتقدم ،المتقدم في الموت انتهت المسألة

ُعرف المتقدم والمتأخر فالمتأخر يرث من المتقدم وهذه ما فيها إشكال وال  ،معرفة موت الثاني
في مكان وسقط  ، جالسواأو ماتا تحت هدمفيما إذا لم ُيعلم المتقدم من المتأخر اإلشكال  ،نزاع

 السقف عليهم وال ُيعرف من تقدم أو تأخر فاالحتمال أنهما ماتا.
 طالب: .............

ألن من شرط  ؛ا فال توارثا ولو جزمنا بأنهما ماتا سوي  يغلب على الظن أنهما ماتا سوي   هذا الذي
وال نعرف أن  ؟نعرف هل ماتا سويا ال نحنوتقدم موت المورِ ث  ،اإلرث تأخر موت الوارث

ن تقدم أحدهما  ،طلعت الروح دفعة واحدة ،ا فال توارثفإن ماتا سوي   ؟أحدهما تقدم أو تأخر وا 
ن جُ  ،على اآلخر ورث المتأخر من المتقدم لمتأخر هل األمر ما ندري مات وجهل المتقدم من اوا 

 إما بغرق أو حَرق أو هدم ومثل الهدم حوادث السيارات.
 عبد هللا. أذن يا أبا

 المؤذن يؤذن.
ذا غرق المتوارثان أو ماتا تحت هدم" -رحمه هللا -يقول مثل ذل  الحرق والموت الجماعي  "وا 

علم المتقدم من إذا ماتوا مات المتوارثان ولم يُ  ،بأوبئة أو سطو عام أو حروب أو ما أشبه ذل 
ورث بعضهم من بعض قالوا من تالد ماله  "ث بعضهم من بعضورِ  افُجهل أولهما موت  "المتأخر 

ا للدور ع  كان في ملكه  يعني من ماله القديم الذيورثه  ،يعني من ماله القديم ال مما ورثه منه دف 
ثنا هذا من هذا من جميع مالهنألن ؛قبل الموت ال مما ورثه منه حتى مما ورثه منه نحتاج  ا لو ور 
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ينتقل هذا المال  ،ثم يكون له مال مما ورثه منه فيورث منه الثاني ،إلى أن نورث مما ورثه منه
ما ينتهي وهذا هو الدور الذي تحاشوه بهذا  ،فيورث الثاني منه مرة ثانية ،إلى األول ،إلى الثاني

الذي  "ومن لم يرث لم يحجب" اما تنقطع أبدال لتنقطع المسألة وا  الد ماله فقالوا يرث من تِ  ،القيد
ا؟ شخص ال يرث ال يحجب بسبب من األسباب التي هي الرق والقتل واختالف الدين أو مطلق  

 مات عن أمه وابنه وثالثة إخوة كم لألم؟
 طالب: .............

 اد؟ حجب هل هذا هو المر والمؤلف يقول من لم يرث لم يَ  ،ن باالبنهؤالء محجوبو  ،يرثون  ال
 طالب: .............

 ف المغني؟قال المؤل ِ  ماذابسبب من األسباب الثالثة، 
 طالب: .............

ألن  ؛على األم اصاروا نقص ،لهم شيء ليسدس ولالبن الباقي واإلخوة وعلى هذا يكون لألم الس  
 يلغى.ن أيمكن  المنصوص عليه في كتاب هللا  ،القيد إرثها للثلث لعدم الجمع من اإلخوة

 طالب: .............
 عالقة خالص ولو كان أقرب الناس إليه. الالعلة ال يرث المسلم الكافر وال الكافر المسلم 

 طالب: .............
 ؟ماذا

 طالب: .............
 ؟كيف

 طالب: .............
 ميراث الوالء باب مستقل. سيأتي هذا شاريه بحر ماله انسب ليسهذه مسألة بيع وشراء 
 طالب: .............
 .سيأتيالوالء ثم ميراث الوالء 
 طالب: .............

 طيب ثم.
 طالب: .............
 استفادت؟  ماذاُتقتل وما لها فيء 

 طالب: .............
 يوجدلكن  ،كان عندها قبل والذيورثته  المال الذيفيء، المال  ،خالص ُتقتل ويؤخذ المال نعم

 التفكير؟!ذا يفكر هأن ل له نفسه أحد تسو  
 طالب: .............
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 اللهم صل... هللا يرد بنا خي،
 طالب: .............

ال، هو مادام عنده آلة ذكر وليست عنده آلة أنثى فهو ذكر أو العكس مهما فعل في نفسه لكنه 
 .-نسأل هللا العافية-متشبه وملعون 

 طالب: .............
 يرث. الكذل  خالص نفس الشيء 

 صل وسلم على عبد  ورسول  محمد. اللهم
 طالب: .............

 الوالء باب ويتبعه ميراث الوالء قريب منه. ،ألنه باب كامل ال يمكننا
 الص انتهينا اللهم صل على محمد.خ

 صل الثاني على العادة.األسبوع الثاني من الف
 خذ الماء.

 على العادة.
 ...........طالب: ..

 ال، الثالثاء آخر شيء إن شاء هللا.
 


